„Kolęda z Gwiazdą” 2018
XII Diecezjalny Przegląd Kolęd i Pastorałek
„Kolęda z Gwiazdą”
13 stycznia 2018, godz. 14.30
Kino TON
Białystok, ul. Rynek Kościuszki 2

REGULAMIN
XII Diecezjalny Przegląd Kolęd i Pastorałek „Kolęda z Gwiazdą”
Białystok, 13 stycznia 2018
1. Organizator: Fundacja Spe Salvi
Przegląd odbywa się w ramach projektu Kolęda z Gwiazdą, pod honorowym patronatem J.E.
Ks. Abpa Tadeusza Wojdy, Metropolity Białostockiego.
2. Warunkiem uczestnictwa w Przeglądzie jest zgłoszenie wykonawcy organizatorom
do dn. 10.01.2018 r. Formularz zgłoszenia można również pobrać:
www. koledazgwiazda.archibial.pl,
3. Przegląd odbywa się na zasadzie prezentacji (nie konkursu!) i ma na celu:
- wspólne spotkanie poszczególnych wykonawców;
- mobilizację do rozwijania swoich talentów;
- prezentację swoich osiągnięć wobec szerszego audytorium;
- przypomnienie i promowanie kolęd, pastorałek;
- poszerzanie znajomości tradycji bożonarodzeniowych.
4. Uczestnicy Przeglądu przygotowują i prezentują dwa utwory bożonarodzeniowe (kolędy lub
pastorałki).
5. W przeglądzie mogą wystąpić: soliści, chóry, zespoły, schole.
6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ograniczenia repertuaru ze względu
na ilość zgłoszonych uczestników.
7. Kartę zgłoszenia i ew. podkład muzyczny w formacie .mp3 należy dostarczyć pocztą
elektroniczną na adres: szczepans@tlen.pl
8. Termin i miejsce przeglądu: 13 stycznia 2018 roku, godz. 14.30 – kino TON, Białystok,
ul. Rynek Kościuszki 2. Przegląd rozpocznie się o g. 14.30 wg kolejności:
- występy zgłoszonych przedszkolaków,
- następnie wystąpią uczestnicy zgłoszeni ze szkół i instytucji,
- uczestnicy zgłoszeni z parafii.
Przegląd zakończy się koncertem kolęd w wykonaniu Violi Brzezińskiej z zespołem.
9. Organizator po otrzymaniu zgłoszeń poinformuje uczestników o przewidywanej kolejności i
godzinie występu.
10. Każdy z uczestników otrzyma pamiątkowy dyplom.
11. Po każdej części przewidziana jest przerwa i słodki poczęstunek.
12. Kwestie nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzygają organizatorzy.
13. Informacji udziela ks. Andrzej Szczepańczyk tel.: 505 118 395, mail: szczepans@tlen.pl.
14. Organizatorzy nie ponoszę kosztów związanych z dojazdem i ubezpieczeniem uczestników.
Złożenie karty zgłoszenia jest równoznaczne z uznaniem warunków regulaminu oraz zgodą na publikację
danych osobowych uczestnika w materiałach związanych z konkursem.

